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Д О Г О В О Р 

  

 № ДД-53/01.06.2017 г.  

 

 

Днес, 01.06.2017 г. в гр. София, между: 

 

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР (АГКК), със седалище: 

гр. София, ул. “Мусала” № 1, ЕИК 130362903, представлявана от ИНЖ. МИМА ЧАЛЕВА – 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР и САМУИЛ ДРАГАНОВ – ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, 

наричана накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна  

и ЙОРДАНКА ПЕНЕВА ИВАНОВА, притежаваща л.к. № ................................ изд. от МВР-

Разград и ЕГН-.............................., адрес: гр.Разград 7200, ж.к. „Орел“ № 24, вх.З, ет.3, ап.9, 

наричана по-нататък в настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛ,  

 

на основание чл. 112 от Закон за обществени поръчки (ЗОП) и Решение  

№ РД-19-9/27.04.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК за извършено класиране и 

определяне на изпълнител се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни 

обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите 

на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и нейните регионални структури - 

Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по обособена позиция № 13: 

„Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на СГКК Разград“, съгласно 

Техническата спецификация - Приложение № 1, Техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - 

Приложение № 3, неразделна част от настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да срока на 

действие на договора и срещу възнаграждение да извършва дейнoстите съглсно Техническата 

спецификация - Приложение № 1. 
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Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на услугата, предмет на договора е 24 /двадесет и четири/ 

месеца.  

(2) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните. 

 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Обща стойност на договора е в размер на 20600 (двадесет хиляди и шестстотин) 

лева. 

 (2) Двустранно подписания приемо-предавателен протокол за извършената работа се 

представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на отговорното лице за изпълнение по договора за заверка в 

последния работен ден от месеца. 

 (3) Стойността на възнаграждението за месеца се изплаща в срок от десет дни от 

представяне и приемане на двустранно подписания приемо-предавателен протокол за 

извършената работа. 

Чл. 4. Всички плащания в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват по банков път, в срок 

до десет работни дни, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Банка: „СОСИЕТЕЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК“; 

IBAN: BG76TTBB94001519031822; 

ВIС: .........................................;  

III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 5. (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 412 (четиристотин и 

дванадесет) лева, равняващи се на 2 % (два процента) от финансовия ресурс по договора без 

включен ДДС и се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди подписване на 

договора. 

(2) Гаранцията се предоставя под формата на банкова гаранция, депозит по банкова 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или застраховка, за което представя съответен документ в оригинал 

преди сключване на договора. 

(3) Гаранцията по ал. 1 се освобождава в срок от 30 (тридесет) работни дни изцяло или 

частично, в случай че са упражнени правата по нея, след изтичане срока на договора без се 

дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на 

договора, ако в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд; 

  (2) При всяко обстоятелство налагащо промяна на срока на договора в съответствие с 
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разпоредбите на ЗОП, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на банковата гаранция 

(в приложимите случаи). 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи гаранцията за изпълнение, когато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни и/или изпълни частично или некачествено задълженията си по 

този договор или забави тяхното изпълнение. При прекратяване дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

или при обявяването му в несъстоятелност, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои/задържи 

гаранцията за изпълнение. 

Чл. 7. (1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума то тя се внася по 

банкова сметка:  

БАНКА: БНБ;  

BIC: BNBGBGSD 

IBAN: BG47 BNBG 9661 3300 1104 03 
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция, същата следва да бъде 

безусловна, неотменяема, непрехвърляема, покриваща 100% от стойността на договора. Срокът 

на действие на гаранцията обезпечаваща изпълнението следва да надвишава срока на действие на 

договора с 30 (тридесет) дни. 

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере като форма на гаранция за обезпечаване на 

изпълнението застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, тя следва да бъде предварително одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да 

отговаря на следните условия: 

- Застрахователна сума – пълната стойност на договора; 

- Лимит на отговорност – пълната стойност на договора; 

- Застраховката да бъде сключена конкретно за настоящия договор;  

- Застрахована дейност: „Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на 

Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - 

Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“; 

- Период на полицата – срока на действие на договора;  

- Застрахователното дружество да не се освобождава от отговорност за възстановяване на 

щети, настъпили поради неправилни или некачествено изпълнени работи от Застрахования; 

- При фалит или ликвидация на Застрахования да не се освобождава Дружеството от 

поетите по полицата задължения до изтичане на уговорения в полицата срок; 

- Застраховката да не може да бъде прекратена преди изтичане на първоначално 

уговорения в полицата срок или той да бъде променен без писменото съгласие на Възложителя; 

- Застрахователната премия да е внесена изцяло при подписване на застрахователния 

договор. 
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IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 8. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на Република 

България. 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:  

1. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като осигури оборудвани места за работа; 

2. Да заверява, чрез отговорника за изпълнение по договора, изработените часове от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Да приема двустранно подписания приемо-предавателен протокол на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение при условията на този 

договор. 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да ръководи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез отговорника за изпълнение по договора. 

2. Да получава изпълнението на всички дейности, съгласно създадената организация на 

работа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и изискванията на техническата спецификация 

3.  Да осъществява контрол по всяко време на изпълнение на работата. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава : 

1. Да извърши работата, с дължимата грижа, количествено, качествено и в сроковете, 

съгласно организация на работа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и условията, посочени в Техническата 

спецификация – Приложение № 1 . 

2. Да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възможност за информация и право на контрол по 

всяко време на изпълнение на възложената работата. 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

2. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неговото становище по въпроси, свързани с 

изпълнението на работата. 

3. Да получи уговореното възнаграждение в срока и при условията на този договор. 

 

VI. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 

Чл. 13. (1) Ежемесечно се подготвя двустранено подписан приемо-предавателен протокол. 

(2) Протоколът се заверява от отговорното лице по настоящия договор.  
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VІI. ОТГОВОРНОСТИ 

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща само за извършената работата. 

(2) За забавено плащане по договора, освен в случаите на обстоятелства независещи от 

него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден от стойността на дължимото 

плащане, но не повече от 10 % от дължимата сума. 

(3) При пълно неизпълненние на възложената работа ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на договора. 

(4) Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако 

тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. 

 

VІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 15. Договорът се прекратява: 

1. с изтичане на уговорения срок; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа. 

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като изпълнените до момента на прекратяване на договора услуги се 

заплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при реда и условията на настоящия договор. 

7. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с едномесечно предизвестие, в случаите на 

съществено неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да внася всички данъци и осигурителни вноски, за своя 

сметка.  

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разпространява, използва за други цели и да 

извършва услуги на трети лица, ползвайки получената информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в хода 

на своята работа. 

Чл. 18. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 

информация, станала й известна при или по повод изпълнението на договора. 

Чл. 19. Не се допуска ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по този договор да възложи изпълнението му 

на друг изпълнител. 

Чл. 20. (1) Всички съобщения между страните, във връзка с настоящия договор следва да 

бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, 1618, кв.”Павлово”, ул.”Мусала” № 1 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Адрес: : гр.Разград 7200, ж.к. „Орел“ № 24, вх.З, ет.3, ап.9          

(2) Отговорно лице за изпълнение по този договор от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 



Jluqe: faruo ,{rumpor llerpon - ,4rrrxnocr Haqannur CIKK Pasrpa,u, rer.: 0885899326, Saxc:

084/ 660396, E-mail: Petrov.G@cadastre.bg.

(3) Jlxue 3a r(oHrarc or crpasa na II3fIbJIHIITEJLfl:

Jluqe: ftopgauxa I,Inanooa, rere $ou: 0897060276, E-mail: ivanova25g@abv.bg

(4) flpr npourxa Ira Aannr{Te, rocoqenu B [pe.e(oArrara anrruer, Bcrxa or crparrrrre e

aJrsxHa aa yBeaoMr apyrara B TpnqrreBeH cpoK oT HacTrrrBaHe Ha [poMrrraTa.

Hl.21. Bcnvru gonrnru,rreJrno B!3rrrKHanI,I Bbflpocfl, cne,q floanucBagero Ea AoroBopa E

cBbp3aHrr c HeroBoro r3rrrJrHeH[e, qe ce peur:rBar B Ayx Ha 4o6pa aorr c ABycrp:[mu nrrcMer{u

cnopa3yN(eHrrr.

9.n. 22. Crpaurre no Hacrorqfi, AoroBop rqe pertraBar cnopoBere, Br3ur.rrctann rIpR It tto [oBo.q

[3[6JrHeHEero Ha crlqlr.f, I.IJIU cB6p3an[ c Hero, r{Jrr{ c HeroBoro rbJrKyBaxe, ne4eficraure.nnoc'r,

HeIT3IIGJIHeHHe, I II{ npeKpaTrBaHe IIO B3aI{MIIO CIrJIaC[I€ U C IIIIICM€HI{ C[Opa3yMeHI,Ir, a EpI,I

He[ocTr.faHe Ha c6uracfle BEnpocBT ce oTHac, 3a p€uraBaHe llpea r(oMrreTeHTlrru c6A Ha TepHTopr{rTa

xa Peny6:rr.rxa EtJrrapu, no pe4a na lpaxgancrrur flpoqecyaneH KoAeKc.

{.n. 23. HeparaeJrHa qacr or rracrorrq[, AoroBop e Texrrqecxara cneqnr[rxaqrr r ot[epra ua

I{3TIbJIHI{TEJTfl.

II1. 24. 3a neype4enure B Hacrorrqu AoroBop Btrlpocrr ce npnnalrar parnopea6rte sa

aeftcrsarrloro 3aKoHoAareJrcrBo na Perry6nxxa Eurapnr,

Hacroruurr aoroBop ce n3rorBl{ n rro,uluca B ,@a e.qnoo6pa3Hl{ erceMrurpa - eAnH 3a

I{3IIbJIHIITE Jlfl. s efrin sa Bb3JIOXIITEIfl .

Ilpn.noxennr:

flpuroxeuue No I - Texnuqecrara cneq[Q[xaqu,

flpmoxenue J\! 2 - Texnuqecroro rlpe.q;IoxeHl{e

flpuroxenr.re No 3 - I{euororo fipeanoxeHl{e

Bb3"TIO)I(HTEJI:

ATEHUI,LS flopA,ruxl I{BAHoBA

KAPTOTPA

I'HX. MIIMA qAJIEBA

I,I3TIbJIHI,ITE JIEH AI,IPEKTOP

f naseu cqeroBo.tllrreJl :

///,^t A/
I,I3III,JTHHTE ST. [,2/ / (, 4 Ii

L)
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Texuu.recxa cnequeuxaqua

ra o6oco6enn rro3rrrltlr! or J\t I Ao Ns l9

Arenurcra rro reoae3r.rr, raprorpaQm r.r Ka.qacrr,p (AIKK) xru Mxnucrr,pa ua

p€rfioHirnHoro pa3Br{Tlre u 6laroyctpoicrBoro e cb3.{aaeHa Ha ocHoBaHlte 3aroHa aa Ka,qasrtpa
H r'rMorHr'rjr perr'rcrLp (3KI'IP), rofiro e B cl ra or I .ruyapr 2001 r. AreHqr.rma ,3rrEJrHrrBa

flplcra c peueHue xa Mr-rxucrepcruu crrer ,{r,lrocpor{Ha flporpaMa :a gefinocrra no
cLl,[aBa,ero Ha Ka,(acrparHara Kapra ,, KaAacrpaJrH,re perHcrpn (KKKp) Ha crpauarA rurro H

exeroAHo arD/aJrH3HpaHa roaxluHa nporpaMa.

Arenqurra no teoAe3rrf,, xaprorpaQu-r H KaAacrlp uua 2g reprropflarrHH 3BeHa _

c.nyx6n no reoae3ur, xaprorpa$ur u Ka,qacrbp (C|KK), pa:noloxegr.r B aIMr,rHHcr[,argBHETe

rIeHTpoBe ga o6.nacrrre.

Cayx6r.rre no reoAe3rr, xagrorpa$ut a ragacr;p (C|KK) uuar laxlrara porr, KaKro Aa

I(olrrponHpar or crpaHa Ha AIKK nparocnoco6uxre rr3trbJrHlfrenfl B npoqeca Ha cb3AaBaHe Ha

KKKP, raxa t,t rro [prreMaHe xa rcpafiHur npoAyKr.

Kr,il uactoqrul, MoMeHT B qacr or C|KK ulta ueo6xo4uuosr or excnepru, Kor,rro aa

noAnoMarar AeftHocrra.

ro roaa sa4axue ArKK e Brg.noxr{Te,r h ure Ba3Jrox[ Ha I,I:nuHrre.n, xofi-ro orronapr
Ha H3ucKBaH[f,Ta Aa ocHr]?[ eKcneprHa noMorl B pa6orxm npo[€c ua CI-KK :a onpeAeneH

[epHoA or epene. .{eixocrHTe, I.!3ltcKBaurt,r excneprHa HaMeca ca cBap3aHH c BoAeHe Ha

AenoBoAcrBo H apxxB KrM C|KX, raro H3nbrHeH[e Ha nocraBoHn 3aAaqn, orraHrtaqr,l, Ha

gorcyueuroo6opora H apyrr.

I. Ocuoanu aef,xocrn:

l. floryueurHo oKoM[aeKtoBaHe H noApex(AilHe Ha Aocucra;

2. A,auunscrparHBHo-TexHuqecKo peanu3upaHe ua gefiuocru cB6p3aHrr c pa6orara

c aoKyMeHTI,r, qpe3 KonupaHe, cKaHHpaHe fi KoMrureKToBaHe Ha MarepuaJ,t u npu6npaue a

apxHB.

Ycryrure, flpeAMer Ha nopaqxara, ce fi3BrprrrBar noA npf,Koro prxoBoAcrBo u KoH.rpon

or crpaHa Ha HaqaaHurrr{re Ha crorBerHara cfKK. Haqaanulpme Ha cfxK onpe4e.nrr

I(oHKperHHTe 3aAartu pegla 3a pa6orara Ha ercneprr{Te tro Mecra.



II. CpoK x Mflcro 3a H3trbn[eHse Ha rropbqKara 3a o6oco6eurr rro3rrq[tr Jl! I - 19:

Cpox :a n3nr,nneH[e: 24 (gaalecer n verupa) Meceqa, cqHTaHo or .(arara Ha

noanHcBaHe Ha AoroBopa 3a H3['r,JrHeHHe.

- 3aAb[xr.rre,'IeH MHHIrMarreH cpoK 3a r{3nbnHeHue sa I ueceq: 168 .{osexo'raca.

- y.racrHnKbr cneABa Aa r.r3rrEnHrna MHHITMyM 6 (ruecr) flocraBeHn saAaqr Ha,qeH,

cB6p3aHH c nocoqeHme no-rope aefinocru, npeaocraBeHH or orroBopHcrro Jrl,ure 3a rfrrr,nHeHue

no aofoBopa.

Bcuvxu gaHr,qn u ocHrypHTenHH BHocKH 3a peaJrn3rrpaue npeAMera Ha ycnyrara ocraBar

H3UrnO 3a CMeTKa Ha yqaCTHHKa.

Hacroruuoro [pearoxeHue e BaflHIHo 120 tlu or xpafiHx-r cpoK 3a noAaBzrHe Ha

oQeprure.

lpegcranrnero ua oQepra, clalpxaua a TexunqecKoro [peAnoxeH[e rlnrr Apyr
aoKyMeHT Ha yqacrHnKa cpoK 3a x3trr,,'rHeH[€ Ha yqnyra, nof,ro e no-trbrr,r or
orrpeaeneHus or Bunoxxrsrq, e ocHoBaH[e 3a orcrpauflBanero rra ro3n yqacr[Hx,
tropaAlr npeAcraBsxe Ha oQepra, ueorroBapflua Ha trpeABap[TenHo o6saennte o,r

Br:roxnreac ycnoBrrq.

M-scro Ha [3trLJrHeHrie: Bcsxa eArra ycJryra or o6xgara Ha [peAMera Ha nop]qKara
cneABa Aa 6LAe npeAocrassua r c.reAxure CfKK:

3a o6oco6eaa no:uunn J\! l: E,raroerrpaa

3a o6oco6eua noruqnn Ne 2: Eyprac

3a o6oco6eua uosuqnn Ne 3: BapHa

3a o6oco6ena tro3rqrrq .Itl! 4: Beatxo Ttpxoso

3a o6oco6eua no:uuus Jl! 5: Buallu

3a o6oco6ena nornqur N: 6: Bpaqa

3a o6oco6esa no:uuxn .ll! 7: fa6poao

3a o6oco6ena nosuunq N9 8: Krp4xanr.r

3a o6oco6ena rro3uuur )l! 9: Krocrenaul

3a o6oco6eua rro3nune.ll! l0: lloee.l

3a o6oco6ena rro3urrns J\! I I: fla:ap,1Nax



3a o6oco6eHa n03IlqHs Ns 12: nnoBAUa

3a o6oco6exa nosuqxn )& 13: Pa3rpaA

3a o6oco6ena no:nuns .l\& 14: Pyce

3a o6oco6ena no3uqrlr J$ 15: CaxseH

3a o6oco6eua nolnqnr J\! 16: Crapa 3aropa

3a o6oco6ena no:nqus Jt& 17: CoQux o6.nacr

3a o6oco6ena flo3rlurrq Jl! 18: Tr,proruqe

3a o6oco6exa noruqnr N: 19: Xacroso

III. O6pa:oaaxne n KBaJrrlQrrKaurrr:

I . Jluqero, Koero u1e H3rbnHrBa AefiHocrra, npeAMer Ha lopbqKara cne.qB a Aa lMa
Mr{HHMyr{ 3aBrpueHo cpeauo o6pa:oraare;

2. Onwr s onl.tcaHHTe AefiHocrl.l, o6err Ha o6oco6enara no3Htrl{r: ne no-ualxo m I
|OAHHA;

fV. Pery"rraru:

Ygaclxrm ns6pax :a u3rrhnHuTen, cneABa Aa ocurypu noAnoMaraHe Ha Aefisogrra"

cBr,p3aHa c AeJroBoAcrBo I.i apxr.{B Ha c}orBerHara peruouamra cayx6a.

V. OrqHraxe:

Or,{rfiaugro ua pa6orara ce tl3BlpttlBa qpe3 aBycrp:luHo noarrr{caH npueMo-

npeAaBaTeneH npoToKon Ao HaqanHlrra Ha cboTBeTHaTa C.n1,:x6a no reoAe3gr, xaprorpa$x-r u

Ka.qacr!,p 3a nssrpruenara 4efiHocr or npe4xoIHnr Meceq.



Ao
I,I3IIT'IHI,ITEJIHI{fl AI{PEKTOP HA

Af EHIII{fl rlo IEOAE3T{fl'

KAPTOTPA@I,Iq I'I KMACTI'P

TEXHI,ITIECKO NPEAJIOXEHI'IE

3a o6oco6eHu ro3lrqrn or J{b 1 Ao J{b 19

Ilo o6luecrBeHa rlopbtlKa C [peAMeT:

"Ocuzypneaae ao excnepmla no oul sa o1ezneqaeane ayrclume na AIRR u ne aume

pezuoHol,Hu cmp.yKmlpu - Ctqtcrdume no eeodezua' xapmozpaQun u xadacnttp Gf Kn"

IIo o6ocofueua nozu1ut l{o 13 -,,OcuzypmaHe Ha excnepm*a norfiot4 sa o6ezneqaaane

aytrdume no C|KR PatzPad"

Or fiopaanxa llenesa IIBaHoBa - tlnrtvecxo 'nuue

(rbnrto ,tou.\aero6alue Ho ysacmsuxa u nry'to-opeq*tRa4uo ama uy Qopua)

rlper fropaanxa Ilenesa [IsaHoBa' aal'ec: rp' Parrpal' xr' 
'Ope'n" 

6tt'24' t':"'' er'3'

an.9, agpec Ha eneKTPoHHa notua: ivanova259@abv'bg'

(co6cmeeuo, fuauluxo u Qouunrto Lue Ha npedcmaon'6a14w yqacmluKo' adpec ta xopecnotde+4ut' qdpec Ha

erc*mPoHtlq not4a)

yBAXAEMI{ rocnox}I u roc[oAA'

,[er.napnpaue, qe cMe 3ano3HarH I't uleH3nbJIHHM npeAMera Ha nop'bqKara B caorBercrBHe

c H3HCKBaHHTTa Bn, sa,toxeuu s "TexHuqecxaTa cnequoHrau,H"u Hopltarusuure u3,tcKBaHH',l B

o6,racrra Ha npeaMera Ha nopt'{Kara' Karo npeacraB'Me Ha Bauero BHI'lMaHue Hatuero

rrpeaJroxeHHe:

L Cportr 3a [3ntJIHeHHe Ha nopbqKara e 24 lteceua or noanl'IcBaHe Ha

Bt3rafaHe.

crp. I or2



2. 3aar,.flxure.neH MfiHUMajleH cpoK 3a U3n'b,'rHeHue sa I r"receq: 168 /cro ulecrAecer u

oceN.t/ qoeexoqaca.

3. IJ-le u:ntlHrBaMe MUHI4MyM 6 /:lleq/ nocraBeHu 3aaaq H Ha AeH'

4. 3anogsaru cMe c npoeKra Ha AoroBopa n axo 6tAeu onpeaeneHH 3a H3nbJIHHTeJI, tUe

cKJrlo'{t.lM aofoBop B 3aKoHoycraHoBeHIrI CpOK.

5. Hacrosuloro npeaJloxeHlle e BaJrnaHo 120 lcro I aeaaecer/ aHIl or KpafiHut cpoK 3a

noAaBaHe ua otfep'rure H ure ocraHe o6atpssaulo 3a Hac, Karo Moxe aa 6tAe npnero no Bc'Ko

BpeMe npeaH H3THqaHe Ha To3H CpOK.

6. ,{er,lapnparue, qe cMe 3ano3Harn c Kpt'trepH' 3a oueHKa Ha ot}';';ie ot

AoxyMeHTauflrra 3a y'{acrue - !,Hafi-HIlcxa uesa"'

7. npuervalre n clyua , qe 6r,Aelu onpeaeneHu 3a h3nLJrHHTeJI, npH cK"lloqBaHero Ha

aoroBopa Aa npeAcraBnM rapaHuuq 3a t'l3n'bnHeHue B pa3Mep n rfopua cbruacHo ycJloBusTa'

nocoqeHfiBnpoeKraHaaofoBop,cKorlrolllgrapaHTHpaMenpeacro'ulorol{3nbJIHeHBeHa

3aa'brlxeH14rTa cH.

8. ,I[exaapupaue, qe Bcr,rqKH AaHbrtl4 tl ocHfyp[TeiIHH BHOCKI 3a peaIJI[I3HpaHe npeaMeTa

Ha ycnyrara ule 6r,aar H3qrJIo 3a cMerKa Ha yqacrHHxa'

Ilpn.roxeuue:

r Konue or A[nJIoMa 3a cpe.aHo o6pa:osaHue (:aaepeHo ronue)

o Konue or rpyAoBll, ocfiryp[rgnHa, clyxe6ua KHHxKa HnH eKBHBaJIeHTeH aoKyMeHr

3a yaocroBepflBaHe Ha onHT B o6lacrra (raeepeHo xonue)

fioanuc ll fleqar

Aara

Hne u tlamu,run

.[,rr,xnocr

HaHneuosanne Ha YqacrHrlxa

ftel
)-tg , o; t/!Q,
fropaanra llsaHosa

<Du:r.rqecxo ,ruue - YrlacrHrrK

fropaanra fleneea HsaHosa

crp.2ot2



Ao
I,3TIbJIHIITEJIHI{fl AIIPEKTOT HA

ATEHUI{fl IIO rEOAE3r.rfl ,

KAPTOTPAOI{g II KAJIACTLP

IIEHOBO IIPEAJIO}KEHI{E

3a o6oco6eglr rlo3trur[ or J\i I uo J\b 24

no o6ulecrsena flopbqria c [peaMer3

"Ocu4tpteane na eKcnepm*a ,rortoul za ofiesnetaeane nytdume ut A|RK u nefinume

pezuou.ut*u cmryKmypu - Cnycrdume no zeodezua, xapmozpaqur u r<adacrnbp GfK$"
IIo o6oco6eua nuuuua Jlb l3 - ,,Ocuzyp.aeaae na eKcnepmHa nor+toul sa odetnetaeaue

flylrdume Hd C|RR Paszpad"

Or fiopaauxa llenesa llsaxosa - Qu:uvecxo ,rnqe

(nottxo uauueuoeatue Ha yvacm|uKct u npqeHo-op?a u3qquoH$ama ivy Qopvq)

{per fropaaura IIeHeBa }Inanona, aApec: rp. Pa:rpag, xx.,,Ope,'r" 6.n.24, nx.3, er.3,

an.9, aapec Ha e,reKTpoHHa noqa: ivanova2S9@abv.bg,

(co6cmeeuo, 6at4uuo u Qauunuo uue na npedcmaettsat4ufl y\acmluKa, adpec aq KoPecno\dea4un, adpec aa

eteKmpo Ha noqa)

- yBAXAEMI{ roclloxu I{ foc[oAA'

Brs Bpb3Ka c fracrxero Hr,r B ropenocoqeHara o6rqecrBeHa flopt'qKa, no o6oco6eua

\-/ nOs qE N9 13 npeg.tararrle cJre.(HaTa qeHoBa orfepra:a H3nT,JIHeHHe Ha ycn)'rara, a LIMeHEo:

O61qa crofiHocr 3a [3rrtJrrren[e Ha rroprqxara 20 600'00 (aeaAecer x[JtnArr rl

ruecrcrorxn) .nena 6er AAC, cborBerHo (anoeon) ten,a c [J\C'

floco.regara ueHa 3a u3nuIHeHI4e Ha o6rqecrseHara aopT'qKa BKJITOqBa BCIIqKIT pa 'xo.Ilu no

Ir3IIl,IHeHI'IeTO Ha IIOPEqKaTa.

IroAnuc r treqar: '/L/
nara /E i 0,

lftue u Qaunnur ftepaaxxa ]Inanosa

r /0//c

Cmp.l om I


